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RESUMO 

 

Considerando as grandes dificuldades de aprendizagem nos conceitos de Álgebra 

Linear no curso de graduação em Matemática Licenciatura, que também possui vasta 

base curricular na ementa prevista para BNCC, que este tema foi escolhido para este 

presente trabalho. Embora existam pesquisas que tratem do ensino e aprendizagem 

da Álgebra Linear, há uma carência de investigações sobre o ensino e aprendizagem 

desta disciplina, e como o futuro professor do Ensino básico portará sua didática para 

trabalhar tais conteúdo? Nesta visão, a Teoria de campos conceituais de Vergnaud 

torna-se de suma importância para analisar os conceitos e relaciona-los com as 

diferentes situações problemas o qual o aluno se encontrará. A investigação foi feita 

tendo por base um formulário respondido por alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, da Universidade Federal Fluminense - Niterói, a respeito de sua 

familiaridade com o ensino de conteúdos de Álgebra Linear. A partir dos resultados, 

pode-se dizer que de forma geral que o ensino de Álgebra Linear ainda não está sendo 

claro afim de que tais ementas possam ser trabalhadas com diferentes metodologias 

além das tradicionais já vistas em sala de aula. 

            Palavras-chave: Teoria dos Campos Conceituais; Ensino de Álgebra Linear; 

Licenciatura em Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The theme of this study was conceived considering all the difficulties related with 

learning the concepts of Linear Algebra in the undergraduate course in Mathematics. 

Although there are some studies that deal with the issue of teaching and learning linear 

algebra, there is still a lack of research in this area, especially with the focus on how 

those undergraduate students (which will be teacher in the near future) will use its 

didactics skills to work such contents with middle school and high school students. The 

study uses the “Conceptual Field Theory”, proposed by Vergnaud, to analyze concepts 

and relate then with a number of situations and problems that the student may find 

during the learning process. The analysis was conceived based on a form answered 

by mathematics undergraduate students from Fluminense Federal University, where 

questions about its familiarity with learning process applied to linear algebra where 

considered. The main conclusion obtained from the forms analysis is that linear 

algebra teaching process has not yet been adapted to absorb other methodologies 

than the traditional ones. 

Key-words: Theory of Conceptual Fields; Teaching Linear Algebra; Degree in 

Mathematics  
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CAPÍTULO 1  

 
1. Introdução 

 
1.1     Organização da Pesquisa 
 

            Este presente trabalho de Conclusão de Curso tem como intuito analisar e 

verificar o quão as atuais características da disciplina de Álgebra Linear e as 

demais matérias que trabalham com os assuntos de sua ementa, direta ou 

indiretamente, que são ministradas na Universidade Federal 

Fluminense estão vinculadas a formação do futuro professor de Matemática. Visto 

isso, buscou-se investigar o quão configurado está o curso de modo que 

possibilite o licenciando em Matemática a uma constante reflexão sobre os 

conteúdos envolvidos e sua relação com os elementos imersos em sala de aula 

ligados a disciplina de Matemática ou a objetos cotidianos.  

            A carência de uma resposta a fim de compreender a abstração que envolve 

os principais conteúdos de Álgebra Linear presente no Ensino Médio como, por 

exemplo, Matrizes, Vetores e Espaços, torna-se a principal fonte de ânsia para a 

elaboração deste trabalho em termos de Educação Matemática. Baseado nas 

Teorias dos Campos Conceituais de Vergnaud, alguns princípios para o estudo do 

desenvolvimento e da aprendizagem de competências complexas dos estudantes 

induziu ao surgimento de uma necessidade de discutir a metodologia de ensino da 

disciplina em instâncias Universitárias onde o primeiro contato com tais justificativas 

é encontrado. Para isso, optei além do estudo bibliográfico a pesquisa qualitativa 

realizada com uma amostra de alunos que já cursaram mais de 20% das disciplinas 

do curso na Universidade Federal Fluminense. Faz parte também da amostragem 

alunos com recente formação no curso que já lecionam no ensino Básico.                                                                                                                                                                                                                                                                              

            Sobre essa óptica, foi necessário pesquisar as principais referências ligadas 

à formação de professores bem como compreender em que ponto os autores 

começaram a se dedicar em Educação Matemática com um olhar voltado para 

metodologias e questionamentos direcionados a inserção da abstração da Álgebra 

Linear. Para tal, estruturei este trabalho de forma   que  na primeira parte 

deste texto, será introduzida uma visão sobre formação de 
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professores abrangendo a dicotomia entre teoria e prática e com base em vivências 

cotidianas, direcionei a pesquisa para disciplina de Álgebra Linear, pois os atuais 

estudos mostram que é nela que o aluno possui o primeiro contato com um maior 

nível de abstração. Day e Kalman (1999) afirmam: 

 

[...]ser fundamental a todos os professores desta disciplina uma melhor 
compreensão sobre como os estudantes estudam, quais os conteúdos 
essenciais a serem abordados nessa disciplina e quais os métodos e os 
contextos que potencializam a aprendizagem dessa disciplina[...]  

 
 

E neste intuito, na segunda etapa deste trabalho está presente uma análise 

sobre as propostas didáticas deste assunto no curso de Matemática Licenciatura e 

como ele influencia os futuros professores, do Ensino Básico, para 

que busquem modelos favoráveis à compreensão cada vez melhor deste 

conteúdo. 

 

            Para Tardif (2012) 
 
 

“[...]o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre 
várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 
lugares de formação etc.” 
 
 

            Subsequente, o capítulo 3 introduz a metodologia utilizada para coleta de 

dados e, além de fazer uma análise minuciosa sobre os resultados das pesquisa 

feitas com as amostras escolhidas, o mesmo tratará dos objetivos desta 

investigação juntamente a análise de dados obtidos. Por fim, no capítulo 5 

realizaremos uma breve discussão sobre as conclusões desta pesquisa. 
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1.2      Motivação para o Trabalho 

 

Entende-se que o ensino, em qualquer disciplina tem por missão preparar 
o estudante para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o 
aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou 
diretamente no mundo do trabalho (BRASIL, 2002).  

 

            Com estes propósitos, fazer-se professor sempre foi um dos maiores 

anseios durante todo processo de formação. Recordo-me, com cortes no tempo, 

em que durante minha vida acadêmica um dos maiores prestígios era ensinar aos 

colegas de classe, conteúdos e disciplinas que dominava e possuía conhecimento 

além do extracurricular. A partir daí, muitas pessoas chamavam atenção para este 

dom que possuía desde criança, o saber transmitir um conhecimento ligado a 

dedicação e aspiração por estar contribuindo no aprendizado de outros.  

            Com o decorrer do tempo, durante um período no Ensino Médio, deparei-

me com um grande nível de dificuldade na disciplina o qual optei por me 

especializar na graduação, a Matemática. Porém, por sempre admirar professores 

deste segmento que me incentivaram a seguir o magistério, pude encontrar de fato, 

o amor por esse esplêndido campo da Ciências Exatas e da Educação. Logo em 

seguida, quando estava letrado para cursar um ensino Superior voltado para a 

Licenciatura, permeei-me com questões ligadas a trajetória de minha futura 

profissão.  

            Durante a graduação, em 2017 surgiu a primeira oportunidade de trabalhar 

com todo aquele conteúdo que estava aprendendo, com as disciplinas do curso, 

em salas de aulas do Ensino Fundamental e Médio em Escolas no Município de 

Niterói no Estado do Rio de Janeiro. Esta ocasião se deu pela aprovação no PIBID 

fomentado pela CAPES, o qual me possibilitou conhecer, como era o cotidiano do 

professor de matemática do ensino básico. A partir disto, durante todas as 

atividades elaboradas para aplicação de atividade ou bibliografias lidas sobre a 

formação do professor, questionei-me a respeito de referências acerca dos 

conteúdos ligados a Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares entre outros... já 

que durante momentos em turmas do ensino médio, tais conteúdos não foram 

abordados e quando foram, não havia, para o aluno, uma motivação como havia 

para outros conteúdos abordados em matemática. Está problemática resultava em 

um déficit de conteúdos para os alunos, a mesmo nas turmas que o professor 
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abordava essa matéria, os resultados dos testes avaliativos eram significadamente 

insuficientes. 

            A partir disto, comecei a me questionar durante todo meu subsequente 

processo de formação, sobre referências e autores que trabalham com estas 

disciplinas, visto que é um conteúdo que está presente no dia-a-dia  e não estão 

sendo contempladas com significados e de forma clara para com os alunos. Diante 

disso, duas questões surgiram, se existia uma falta de ferramentas dos professores 

de matemática para dar significados aos seus alunos do Ensino Básico ou se em 

seu processo de formação, tal disciplina também lhe foi introduzida sem qualquer 

significado fazendo deste processo um ciclo. 

            A partir desde questionamentos e juntamente com toda problemática 

vivenciada pelo professor seja ele de matemática ou qualquer outra disciplina 

como, por exemplo, estes argumentos visão, Nóvoa (1995, p. 27) atenta que: 

Os problemas da prática profissional docente não são meramente 
instrumentais; todos eles comportam situações problemáticas que 
obrigam decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, 
singularidade e de conflito de valores (SCHÖN, 1990). As situações que 
os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam 
características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas: o profissional 
competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo. 
 
 

            Com estes pensamentos a respeito das dificuldades que o professor 

enfrenta durante sua trajetória profissional, seja ela referente a baixa valorização 

do profissional ou as difíceis condições de trabalho que me senti mais encorajado 

para enfrentar todas estas barreiras e hoje construo esses texto como parte final 

do meu processo de formação como Educador e Professor de Matemática do 

Ensino Fundamental II. 

 

1.3  - A Pesquisa 

 

            A questão norteadora do presente trabalho foi: o quão as disciplinas de 

Álgebra Linear e as demais disciplinas que tratam deste assunto, que fazem 

parte do currículo do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal Fluminense, estão influenciando na prática, em sala de aula, do futuro 

professor de matemática 
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            Na tentativa de estudar esta problemática e gerar reflexões desta temática, 

foi buscado gerar os seguintes tópicos: 

 

1. Identificar as recentes contribuições do ensino e a aprendizagem de AL; 

2. Identificar as contribuições da Teoria de Campos Conceituais de Vergnoud 

(1990) para conceitualização de Álgebra Linear (AL); 

3. Estudar o que os autores discutem a respeito da disciplina de AL e suas 

contribuições na Base Nacional Comum Curricular; 

4. Verificar e Analisar os pontos de vistas de uma amostra de alunos do curso 

de Licenciatura em Matemática a respeitos das questões norteadoras 

gerada em um Formulário de Pesquisa; 

 

            O interesse deste trabalho com foco na ementa das disciplinas de Álgebra 

Linear se deu pelo fato desta componente estar presente nos programas 

curriculares de outros cursos como Matemática Bacharelado, Engenharias e 

Físicas, trazendo à tona questionamentos a respeito dos seus objetivos em cada 

programa. Além do mais, uma grande amostra dos conteúdos abordados em AL 

está presente no currículo do Ensino Médio e nesta visão, é importante que o 

objetivo da disciplina esteja entrelaçado com as suas propostas de ementas. 

            Cabe destacar que existem diferentes variáveis a fim de solucionar por 

completo esta problemática, e se deve levar em conta que muito problemas como, 

por exemplo, em questões burocráticas, carga horária total do curso, estrutura geral 

do curso, programas e atividades extracurriculares, influenciam de forma 

significativa para problemáticas relacionadas ao objetivo das disciplinas frente as 

propostas didáticas para com o Ensino Básico. Nesta linha, a presente pesquisa 

buscou levar em conta tais variáveis ao mesmo passo em que tentou despertar 

reflexões sobre estas questões para futuros estudos nas didáticas e atribuições dos 

futuros professores de Matemática.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

2. Referencial Teórico  
 

2.1- Educação e Formação do Professor 
 

            De modo a trazer uma organização sistêmica para este trabalho, procurou-

se agrupar as referências em temáticas em torno da formação de professores, 

trazendo alguns aspectos que se relacionam e serão discutidos no decorrer do 

texto, tais como educação,  ensino e saberes docentes e a formação docente, os 

quais serviram de base para o processo de análise dos objetivos da pesquisa. 

            Para analisar de forma plena estás questões é importante ressaltarmos 

algumas concepções acerca da educação.  Tonet em seu texto (fazer referência), 

traz como função social da educação “[...] a tarefa de permitir aos indivíduos, a 

apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores necessários para se 

tornarem membros do gênero humano.”, de modo que os conceitos sobre ser 

humano na sociedade atual remete-se a ideias do homem participativo, crítico, 

pensativo, com autonomia moral e formação para o trabalho, a formação física e 

cultural. 

            Desde modo, a educação tornou-se um importante e fundamental 

ferramenta para emancipação do homem na sociedade, dando aos mesmos 

atributos o qual o tornará mais participativo nas atividades sociais. Vale ressaltar 

que tais visões acerca dessa temática dar-se-á as grandes adaptações de suas 

definições conforme o decorrer do tempo que possibilitou diferentes atribuições no 

sentido na palavra educação. Mais ainda, diante estas eras em que o sistema 

capitalista aparece cada vez mais em destaque, estes novos moldes que a 

sociedade vem a se curvar, a educação também entrará em processo de mudança, 

de tal forma que seus conteúdos e métodos passaram a atender a constante 

demanda da sociedade categorizadas em classes sociais. Logo, as necessidades 

atribuídas pelo então avanço do sistema capitalista, de modo que a educação passa 

a ser uma atribuição a aqueles em maior classe social, fortalece cada vez mais 

desigualdade de classes fazendo com que a educação também se torna-se uma 

ferramenta de contrastes sociais. E nesta visão, Tonet (2006) trata que  
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[...] descobrimos a natureza e a função social da educação. Cabe a ela, 
aqui conceituada num sentido extremamente amplo, a tarefa de permitir 
os indivíduos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores 
necessários para se tornarem membros do gênero humano. 
 
 

            Além disso, Tardif (2014) também traz ideias de que um dos principais 

objetivos é preparar o educando ao meio social o qual está inserido, e nisto ele 

comenta que  “Na educação, o objetivo último dos professores é formar pessoas 

que não precisam mais de professores porque são capazes de dar sentido a sua 

própria vida e à sua própria ação”, e com está ideia, Tonet (2016) reafirma: f 

A educação deve formar o homem integral, vale dizer, indivíduos capazes 
de pensar com lógica, de ter autonomia moral; indivíduos que se tornem 
cidadãos capazes de contribuir para as transformações sociais, culturais, 
científicas e tecnológicas que garantam a paz, o progresso, uma vida 
saudável e preservação do nosso planeta. Portanto, pessoas criativas, 
participativas e críticas. Afirma-se que isto seria um processo permanente, 
um ideal a ser perseguido, de modo especial nas escolas, mas também 
fora delas. 
 
 

            Mas, para tal formação, é necessário que por todo processo cognitivo, o 

educando como ser crítico, pensativo e reflexivo seja instigado a tal exercício que 

há de ser buscado em todo processo epistemológico na vida do sujeito. Bem como 

Tardif e Tonet, Freire(1997) introduz uma proposta pedagógica sustentada sobre a 

base da ação reflexiva e dialógica que se articula com possibilidades de 

transformação da pessoa e do seu meio social. Tal ação reflexiva e dialógica é 

expressado por  Saviani (1980) como o ato de, produzir, de modo meticuloso, 

significados sobre o que fazemos e somos : “Refletir é o ato de retomar, 

reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de 

significados” e sem este ato, o professor passa a tornar sua prática mecanizada, 

passando a trabalhar de forma repetitiva. Portanto, a reflexão aparece como parte 

do processo de formação humana, no qual a educação, mais precisamente o saber, 

é mobilizado, problematizado e ressignificado pelos futuros professores. Desta 

forma, a importância de se relacionar teórica com a prática, vivência social com 

aprendizado de conceitos é evidenciada e a partir disto, faz emergir destes 

mecanismos a relação mútua entre ação e reflexão e educação com o trabalho. 

            Schon (1997) em seu texto, traz a ideia de que - “Um professor reflexivo tem 

a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar valor à confusão dos seus 
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alunos. Mas também faz parte das suas incumbências encorajar e dar valor à sua 

própria confusão. – e a partir destes deveres, como os professores de 

Universidades que lecionam em turmas de Licenciatura, mas especificamente no 

curso de Matemática, o qual é objeto alvo desta pesquisa, devem instigar seus 

alunos para que quando os mesmos forem atuar em suas futuras profissões, 

possam estar aflorando os ideais por trás de uma aprendizagem com base na 

reflexão na ação? Tipicamente, o processo de refletir por um professor implica 

questões fundamentais como, por exemplo, as de representações múltiplas, ou 

seja, é importante que o aluno, além de um determinado conceito, esteja diante de 

diferentes maneiras de mobiliza-lo para determinadas aplicações assim como 

através de variados problemas, possam estar solucionando ou refletindo a partir de 

alguma concepção. Apoiados nestas convicções, o professor em seu papel, possui 

uma tarefa explicita de interferir na zona de desenvolvimento dos alunos, criando 

provocações e reflexões que não ocorreriam espontaneamente. Portanto, é 

necessário que ocorram movimentações durante toda vida estudantil do aluno, seja 

ela durante o Ensino básico, quanto em instancias mais avançadas como, por 

exemplo, a níveis de graduação para os cursos de Licenciatura, de tal forma que 

seja incentivado e instigado uma busca do desenvolvimento da capacidade 

intelectual do sujeito. Para tanto, Libâneo comenta que é fundamental perguntar: 

que tipo de reflexão o professor precisa para alterar sua prática e buscar tais 

mecanismos? pois para ele  

A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não 
resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de 
fazer, além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o 
trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar 
(LIBÂNEO, 2005, p. 76) 

 

            Pode-se dizer então, que durante o processo de formação, os futuros 

professores além das bases conceituais necessárias para o magistério, devem 

estar familiarizados com diversas formas de se passar um conteúdo, além de 

ferramentas que possibilitem criar estratégias e procedimentos para os diferentes 

tipos de cultura  e de pessoas que será encontrado na sala de aula. Nóvoa (2009) 

afirma que:  
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A educação vive um momento de grandes incertezas e muitas 
perplexidades. Sentimentos a necessidade de mudança, mas nem sempre 
podemos definir seu curso. Há um excesso de discursos redundantes e 
repetitivos, o que resultar em pobreza de práticas. 

 

            Nesse sentido, o autor indica que as práticas devem estar direcionadas ao 

discente e em problemas concretos, construindo uma relação consolidada entre a 

teoria estudada e a prática, além de possibilitar reflexões acerca da construção do 

conhecimento por meio do desenvolvimento de processos investigativos.  

            Entender como se dará o processo de formação docente afim de garantir 

um resultado satisfatório com o seu trato didático respeitando o objetivo final para 

com seu aluno, se torna uma tarefa de fundamental importância e esta questão leva 

a uma discussão sobre o sistema de ensino atual, onde uma problemática é o 

relacionamento entre o conhecimento e sua atribuição por níveis o qual quanto 

maior o grau atingindo ou nota, em uma rede de avaliações, mais destacado este 

aluno é visto, tornando o aprendizado cada vez mais mecanizado e indo em 

contrapartida as ideias trazidas por Nóvoa (2009), onde as práticas não estão sendo 

direcionadas ao aprendizado significativo dos alunos. Nesta visão, Schon (1992) 

enfatiza o distanciamento dos conceitos das palavras ensino e aprendizagem o qual 

foi trabalhado no início deste presente texto, e na utilização destes termos como 

ferramentas segregacionistas, ou seja, onde aqueles mediantes a situações de 

poder, controla os comportamentos educacionais. Entretanto, limitar o que é 

conhecimento, ou nortear que um aprendizado é mais “correto” do que outro torna-

se um ato obsoleto, pois em um país rico em diversidades culturais, com ambientes 

socias diferentes é importante pontuar que a educação deve ser compreendida não 

apenas como uma constituição social mas também como uma construção histórica 

e política. 

            Já há algum tempo as escolas vem passando por mudanças, e questões do 

tipo “o que deve ser ensinado?”, “ Qual método de avaliação mais pertinente?”, 

“Qual deve ser a metodologia e o material que o professor deve designar?” são 

perguntas que norteiam essa mudança. E neste aspecto, os documentos oficiais 

que regem a educação brasileira vem se atualizando, possibilitando formas 

diferenciadas de encarar a formação dos professores. 
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            Por esse lado, Schön entende que durante a atividade, o professor deve 

utilizar um conhecimento tácito, espontâneo, implícito, intuitivo, imbuído de 

conceitos, teorias, crenças, dados, procedimentos, técnicas que é ativado para a 

resolução de situações inusitadas. Quando este conhecimento não é suficiente 

para resolver tais situações, é necessário construir novos caminhos e pensamentos 

a fim de conferir todas as ideias e reconstruir ou adaptar um novo mecanismo 

assegurado pela reflexão. Tais atribuições não são desenvolvidas de maneira 

simples e imediatas, é fundamental que este sistema de trabalhar com o inesperado 

a favor do professor seja construída e instigada durante toda sua formação 

acadêmica. No Parecer CNE/CES 1.302/2001, se tem que:  

 

Ao chegar à Universidade, o aluno já passou por um longo processo de 
aprendizagem escolar e construiu para si uma imagem dos conceitos 
matemáticos a que foi exposto, durante o ensino básico. Assim, a 
formação do matemático demanda o aprofundamento da compreensão 
dos significados dos conceitos matemáticos, a fim de que ele possa 
contextualizá-los adequadamente. O mesmo pode-se dizer em relação 
aos processos escolares em geral: o aluno chega ao ensino superior com 
uma vivência e um conjunto de representações construídas. É preciso que 
estes conhecimentos também sejam considerados ao longo de sua 
formação como professor (BRASIL, 2002, p.3). 

 
 

           Neste caminho, no currículo de formação do futuro professor de matemática, 

as disciplinas de cunho especifico não assumem um movimento de busca, ou seja, 

de trabalhar com o conhecimento diante a um parâmetro o qual os alunos possam 

mover diferentes situações problemas a fim de instigar o desenvolvimento de 

reflexões acerca de suas verdadeiras necessidades em suas futuras profissões. 

Deste modo, não há uma relação substancial de tais conteúdos com ferramentas 

do cotidiano em sala de aula,  impossibilitando que se crie uma forte e firme 

solidificação nas construções do oficio do magistério, e esta problemática acaba 

gerando frustações para o futuro educador já que, os mesmos, percorrem um longo 

caminho em busca da construção de sua identidade profissional e quando imergem 

na sala de aula, se deparam com inúmeras situações  demasiadamente diferentes 

daquelas propostas e estudadas durante sua formação. Dario Fiorentino (2013) 

efetiva estes pensamentos o qual, em sua escrita, retrata: 

 

Quando nos referimos à necessidade de o professor conhecer com 
profundidade as matemáticas, especialmente a escolar, queremos dizer 
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que não basta o professor dominar procedimentos matemáticos e saber 
utilizá-los em demonstrações ou na resolução de exercícios e problemas. 
Para a docência em matemática é importante que o professor saiba 
justificar esses procedimentos, conheça outros procedimentos histórico 
culturalmente produzidos, conheça os conceitos e ideias atuais, bem como 
a evolução histórica dos mesmos. 

 

 

           Nessa linha, um fator importante para diminuir este distanciamento entre as 

experiências do licenciando com a sua futura vivencia na profissão se dá em 

atividades durante sua formação em que a observação  de erros, sejam eles 

teóricos ou práticos, ligados ao ensino e aprendizagem de conteúdos de 

matemática, tornará possível o reconhecimento de suas falhas, atribuindo assim a 

elaboração de possíveis técnicas juntamente com aprimoramentos e 

questionamentos a respeito de suas futuras atividades de magistério. Com isso, 

trazer como uma oportunidade de busca a sua identidade profissional faz com que, 

a mesma, se torne uma condição necessária para que o professor trabalhe e 

desenvolva o seu autoconhecimento. Para Pires (2011), nessa forma de organizar 

o currículo, 

 

 [...] os saberes matemáticos ensinados aos futuros professores não 
incorporavam a discussão a respeito de conhecimentos matemáticos que 
eles viriam a ensinar a seus alunos da educação básica. Por sua vez, os 
saberes pedagógicos eram apresentados de forma teórica e genérica e 
pouco envolviam os alunos nas discussões de caráter pedagógico, sobre 
‘o ensinar e aprender Matemática’ (p.32). 

 

 

            Com essa visão sobre o processo de Educação, formação dos profissionais 

de educação e sobre o currículo do curso de matemática que a seguinte, será 

apresentado algumas breves concepções acerca da Teoria de Vergnoud para que 

se tenha ferramentas e subsídios suficientes a fim de compreender a temática desta 

pesquisa.  
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2.2 – Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 

 

            Para essa pesquisa, fará-se necessário um breve estudo sobre a teoria de 

Campos Conceituais de Gérard Vergnaud com intuíto de estabelecer relações entre 

as reflexões aqui presentes e o que este princípio comenta sobre as relações dos 

campos conceituais da disciplina de matemática onde o foco está nas concepções 

da Álgebra Linear.  

            Vergnaud introduz a ideia de suas teorias sobre campos conceituais no qual 

transcreve como seu âmago do desenvolvimento cognitivo sendo a 

conceitualização (1996a, pag. 118) e que tal avanço dos conceitos pelo sujeito, 

ocorre a um longo período de tempo, com o desenvolvimento da maturidade, 

experiências e aprendizagem. Essa teoria, de campos conceituais, é também 

definida por Vergnaud como um conjunto de problemas e situações cujo tratamento 

requer conceitos, procedimentos e representações de tipos diferentes, mas 

intimamente relacionados (1983b, p. 127). Intuitivamente, é necessário que em um 

processo de ensino e aprendizagem, os conceitos aprendidos pelos sujeitos 

possam ser mobilizados para resolução de problemas do cotidiano e não tornar as 

concepções adquiridas ao longo da vida acadêmica algo descartável.  

            Ora, tentar compreender as relações com base nas dificuldades 

encontradas no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem e na construção do 

conhecimento exerce uma perspectiva a esta teoria ganhando formas quando, para 

o sujeito alvo, os conceitos aprendidos ganham estruturas conforme as diferentes 

situações problemas, teóricas e práticas o qual ele é exposto. Vergnaud (1990, p. 

48) estabelece duas concepções acerca de suas ideias: 

 

I- É necessária uma teoria de referência para analisar os 
comportamentos e os procedimentos utilizados por um aluno em 
uma determinada situação a fim de entender os diferentes 
significados de um conceito; 

II- É necessário analisar e classificar as situações em relação às 
outras para identificar filiações e lacunas entre os conhecimentos. 

 



 

 
 

13 
 

 
 

            Nesse aspecto, para o aluno, estar diante de situações novas o submete a 

trabalhar, potencializar e até reestruturar todo conhecimento que até então estava 

sobre as lentes de problemas aprendidos com soluções já formuladas e é neste 

ponto que o autor indica que quanto mais caminhos para uma determinada 

aprendizagem se criar, a de haver uma maior variabilidade na utilização de 

diferentes conceitos a fim de se adequar a estas nova situações. Assim, ao 

considerar que o TCCV cria ambientes favoráveis na aprendizagem conceitual, 

uma relação em que os professores começam a planejar classes de situações que 

favoreçam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, pode-se permitir que, para 

os alunos, surgem-se ferramentas que os ajudem na compreensão do 

desenvolvimento e da organização conceitual. 

            Portanto a TCCV “trata-se de uma teoria psicológica do conceito, ou melhor, 

da conceitualização do real, que permite situar e estudar as filiações e rupturas 

entre conhecimentos do ponto de vista de seu conteúdo conceitual” (VERGNAUD, 

1996a, p. 133, tradução nossa). Sendo assim:  

A operacionalidade de um conceito deve ser experimentada por meio de 
situações variadas, e o investigador deve analisar uma grande variedade 
de condutas e de esquemas para compreender sua consistência, do ponto 
de vista cognitivo (VERGNAUD, 1990, p. 7). 

 
 

            Para melhor compreensão destas ideias, e destacar a importância de 

mobilizar conceitos para situações problemas, Inglêz e Jacques (2014) relatam um 

breve resumo de um artigo de Kieran (1981), onde é apontado que são atribuídos 

3 significados ao sinal de igualdade. Até então, em todas instâncias educativas, o 

sinal de igual sempre é mobilizado com um mesmo sentido, sem ao menos possuir 

cautela sobre as suas atribuições, assim Kieran remete-se a estas acepções como 

sendo eles: o significado operacional, relacional e de equivalência. Eles destacam 

que 

“matematicamente falando, o sinal de igualdade sempre indica uma 
equivalência, mas que dentro da matemática escolar, dada a maneira 
como as operações aritméticas são introduzidas e trabalhadas nas 
escolas primárias – o equivalente ao nosso EFI – o significado operacional 
é desenvolvido e prevalece nos anos iniciais.” (INGLÊZ e JACQUES, 
2014, p. 81) 
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            Fossa e Sá (2008) apresentam, em um artigo, os resultados de um estudo - 

elaborado por outros pesquisadores - com crianças de 6 a 12 anos, que buscava 

responder se “necessariamente, sentenças aditivas válidas escritas em formas 

diferentes são tidas como verdadeiras pelas crianças?” (p. 258). Com base nas 

respostas dos alunos que participaram do estudos pôde-se concluir que, para as 

sentenças abertas da forma a+b=     as crianças entendem os símbolos envolvidos 

e são capazes de inferir que a operação indicada precisa ser realizada, em outras 

palavras, as mesmas interpretam esta sentença como um questionamento “qual é 

o resultado de a + b?” - neste caso o sinal de igual é lido com significado 

operacional. As análises também mostram que as crianças são capazes de 

determinar a veracidade de sentenças como 2+3=5 e 2+3=6, entretanto, as que se 

encontram na faixa etária de 6 a 7 anos, geralmente, não pensam 2+3 como uma 

representação para o número 5, e através disto, é confirmado o obstáculo da 

discussão que Inglêz e Jacques (2014) trazem em seu trabalho a respeito da 

supervalorização do significado operacional do sinal de igual, em detrimento do 

sentido de equivalência. 

            Esse aspecto negativo é reafirmado no estudo apresentado por Fossa e Sá 

(2008), quando as crianças foram questionadas sobre uma sentença do tipo 

a+b=b+a. A partir das respostas, infere-se que para a maioria das crianças, uma 

relação operatória entre dois números tem como resultado um número e não uma 

outra operação. Também se verificou que para algumas crianças de 6 anos 

sentenças do tipo 3+6=6+3, são verdadeiras, pois os números envolvidos são o 

mesmo, estando arrumados de formas diferentes. Entretanto, para elas a 

sentenças do tipo 3+6=4+5 não são verdadeiras. A não compreensão de sentenças 

deste tipo se dá pela defasagem da abordagem do significado relacional para o 

sinal de igualdade, que segundo Jacques e Trivilin (2015), “A noção relacional é 

identificada em situações em que o sinal de igualdade é utilizado para representar 

uma igualdade de expressões, em uma relação funcional.” (p. 46). A estrutura 

aditiva é organizada em três grupos que, por sua vez, também são subdivididos.                                                        

Fossa e Sá (2008) mostra em um quadro as subdivisões em que estão organizados 

os problemas de: 
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“Combinação: aqueles que envolvem relações estáticas entre 
quantidades, perguntando sobre o total ou sobre uma das parcelas. 

Transformação: aqueles que descrevem o crescimento ou 
decrescimento de um estado inicial, resultando num estado final. 

Comparação: aqueles que envolvem relações estáticas de comparação 
entre quantidades.” (p. 259) 
 
 

            No quadro 1, segue um panorama mais detalhado quanto às naturezas dos 

problemas aditivos e suas subdivisões 

 

Quadro 1 

 Tipo de Problema   Descrição geral  Exemplo 

       

      

Paulo tem 3 bolas. 
Antônio tem 

 Combinação 1  Pergunta sobre o total.  

5 bolas. Quantas bolas 
eles têm 

      juntos? 

       

      

Pedro e Marcus têm 
juntos 8 

 Combinação 2  Pergunta sobre uma das partes.  bolas. Pedro tem 3 bolas. 

      

Quantas bolas tem 
Marcus? 

       

      

Anderson tinha 3 bolas. 
Em 

 

Transformação 1 

 Refere-se a crescimento e  

seguida, Sérgio lhe deu 5 
bolas. 

  

pergunta sobre o resultado final. 

 
Quantas bolas Anderson 
tem     

      agora? 

       

   

Refere-se a decrescimento e 

 

Rafael tinha 8 bolas. 
Depois 

 

Transformação 2 

  
deu 5 bolas a Leandro. 
Quantas   

pergunta sobre o resultado final. 
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      bolas Rafael tem agora? 

       

   

Refere-se a crescimento e 

 

Luís tinha 3 bolas. Mere 
lhe deu 

    
algumas bolas. Agora 
Luís tem  

Transformação 3 pergunta sobre o valor do 
 

  
8 bolas. Quantas bolas 
Mere    

crescimento. 
 

    

deu para Luís?       

       

   

Refere-se a decrescimento e 

 

Suelen tinha 8 brincos. 
Deu 

    
alguns para Isabel. 
Agora  

Transformação 4 pergunta sobre o valor do 
 

  
Suelen tem 3 brincos. 
Quantos    

decrescimento. 
 

    

brincos ela deu a Isabel?       

       

      

Lourival tinha algumas 
bolas. 

 

Transformação 5 

 Refere-se a crescimento e  

Talita lhe deu 5 bolas. 
Agora ele 

  

pergunta sobre o estado inicial. 

 
tem 8 bolas. Quantas 
bolas     

      Talita deu a Lourival? 

      

    

Fonte: Fossa e Sá, 2008, p.259 e 260 
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   Quadro 2   

Tipo de Problema   Descrição geral  Exemplo 

      

      

    

Lourdes tinha alguns  

brincos. 

Transformação 6 

  Refere-se a decrescimento e Deu 5 para Moêma. Agora 

  

pergunta sobre o estado inicial. 

Lourdes tem 3 brincos. 

Quantos brincos Lourdes 

tinha?    

     

     

Comparação 1   

Menciona o maior e o menor e  

perguntar quanto o maior tem a 

 mais que o menor 

Renan tem 8 bolas. 

 Bianca tem 5 bolas. 

 Quantas bolas Renan tem 

 a mais que Bianca? 

      

                                                                                                                  Fonte: Fossa e Sá, 2008, p.259 e 260 

 

            Em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos na hora de 

resolver esses problemas, Fossa e Sá (2008, p.260 e 261) destacam que: 

 
 

1 - Dos problemas do tipo combinação, os que perguntam sobre o total 
são mais fáceis em relação aos que perguntam sobre uma das partes; 
2 - Dos problemas do tipo transformação, os em que é desconhecida 
a quantidade inicial e conhecidos o resultado e a mudança são mais 
difíceis que os demais do mesmo grupo; 
3- Dos problemas do tipo comparação, os em que o referente é 
desconhecido são mais difíceis que os demais do mesmo grupo 

 
 

            Agora se for comparado estes resultados apresentados aos que foram 

expostos acima, quanto a supervalorização do significa operatório do sinal de igual, 

em detrimentos dos significados de equivalência e relacional, se percebe que os 

alunos se saem melhor quando a estrutura do problema é do tipo a + b = ◻ , ou 

seja o sinal de igual tem significado operatório. 
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            No que se refere a estrutura multiplicativa, ela também é subdividida em 

grupos. Dois grupos que pertencem a estrutura multiplicativa merecem destaque, 

pois segundo Van de Walle (2009) são as que mais ganham destaque no ensino 

fundamental, sendo elas a de Grupos Iguais e Comparação Multiplicativa. Mas 

segundo os documentos oficiais como BNCC e PCN, os problemas de Análise 

Combinatória já devem estar presentes desde o ensino fundamental 1, por isso 

também daremos destaque aos problemas de Combinação que são tangentes às 

estruturas multiplicativas. Em linhas gerais, Van de Walle chama a atenção para o 

detalhe que “em problemas multiplicativos um número ou fator conta quantos 

conjuntos, grupos ou partes de mesmo tamanho estão envolvidos. Outro fator diz o 

tamanho de cada conjunto ou parte.” (2009, p. 177). 

            Os problemas de Análise Combinatória no ensino fundamental 1, tem como 

objetivo mostrar aos alunos que dado um grupo de elementos quais são as 

possíveis maneiras de arrumação para esses objetos. O que está implícito neste 

objetivo é apresentar ao aluno o Princípio Multiplicativo, para que mais tarde no 

ensino médio isso possa ser mobilizado para fazer contagens. 

            Quanto a estrutura dos problemas de Grupos iguais Van de Walle (2009) 

destaca que: 

 
 

“Quando a quantidade e o tamanho do grupo são conhecidos, o problema 
é de multiplicação. Quando ou a quantidade de conjuntos ou o tamanho 
dos conjuntos é desconhecido, então temos uma divisão. Mas note que 
essas duas situações não são semelhantes.” (p. 177) 
 
 

            As subdivisões da estrutura multiplicativa de grupos iguais, será 

apresentada no quadro 2, que traz uma síntese para esta organização. 
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Quadro 3 

Fonte: Fossa e Sá, 2008, p.259 e 260 

 

            No que diz respeito a estrutura Comparação multiplicativa Van de Walle 

(2009) afirma que 

 

“Os problemas em que o tamanho do conjunto é desconhecido são 
chamados de problemas de partição ou de compartilhar. O todo é 
compartilhado ou distribuído entre um número conhecidos de conjuntos 

para determinar o tamanho de cada um. 
 
 

            Se a quantidade de conjuntos é desconhecida, mas o tamanho de conjuntos 

iguais - É conhecido, os problemas são chamados de problemas de medidas ou, 

às vezes, problemas de subtração- repetida. O todo é “medido” em conjuntos do 

determinado tamanho.” (p. 177). No quadro 3, é apresentado uma síntese da 

estrutura de Comparação multiplicativa, e suas subdivisões. 

 

 

Tipo do Problema 

  

Operação 

  

Exemplo 

 

      

         

       
Marcos tem 4 sacos maçãs. Existe 6 
maçãs 

 Todo desconhecido  Multiplicação  
em cada saco. quantas maçãs 
Marcos tem ao todo? 

        

        

 

Tamanhos dos grupos 

    

Marcos tem 24 maçãs. Quantas 
maçãs 

  

Divisão 

 
cada amigo receberá, se ele às 
dividir  

desconhecido 
  

     

igualmente?        

        

 

Número de grupos 

    

Marcos tem 24 maçãs. Ele as colocou 
em 

  

Divisão 

 
sacos contendo 6 maçãs cada. 
Quantos  

desconhecido 
  

     

sacos Marcos usou?        
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Quadro 4:  

 Tipo do Problema  Operação  Exemplo 

      

 
 

 
 

 

Jill pegou 6 maçãs. Marcos pegou 4 
vezes 

 Produto desconhecido  Multiplicação  

tantas maçãs quanto Jill. Quantas 
maçãs 

     Marcos pegou? 

      

 

Tamanho do conjunto 

 

Divisão - 

 

Marcos colheu 24 maçãs. Ele colheu 
4 

   
vezes a quantidade de maçãs que 
Jill  

desconhecido 
 

Partição 
 

   

colheu. Quantas maçãs Jill colheu?      

      

 

Multiplicador 

   

Marcos colheu 24 maçãs e Jill 
apenas 6. 

  

Dívida - Medida 

 
Marcos colheu quantas vezes a 
quantidade  

desconhecido 
  

    

que Jill colheu?      

      

Fonte: Fossa e Sá, 2008, p.259 e 260 

 
 

            Podemos observar que em ambos os quadros há duas estruturas 

matemáticas que são comuns, sendo elas as sentenças dos tipos a.b=◻  e também 

a.◻ =b. Em geral os alunos apresentam uma maior facilidade quando o sinal de 

igualdade tem significado operatório e consequentemente, apresentam mais 

dificuldades quando o sinal de igual aparece com o significado de equivalência ou 

relacional. Então segue que deve ser dada mais atenção para essas estruturas 

visando antecipar as possíveis dificuldades que os alunos possam apresentar, visto 

que a fonte desta defasagem está na não compreensão dos diversos significados 

para o sinal de igual. 

            Com isso, é ressaltado as diferentes naturezas dos problemas que envolvem 

essas operações elementares e o sinal de igualdade e a importância de se trabalhar 
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todas elas durante o ensino, para que o aluno possa estar inerte a diferentes 

situações problemas e mobiliza-las com determinados conceitos. 

            Adiante, o TCCV trabalha com ideias de que a aprendizagem conceitual não 

ocorre da mesma forma para crianças quanto para adultos. No caso das crianças, 

a aprendizagem está alinhada não só com o desenvolvimento cognitivo, mas 

também relacionando as situações por meio das quais as crianças precisam se 

adaptar para chegarem a um objetivo pretendido. Já para os adultos, mais 

precisamente para alunos de curso de graduação em Licenciatura, são os 

conhecimentos anteriores e os hábitos adquiridos ao longo da vida, pessoal e 

profissional, que influenciarão diretamente em suas práticas de ensino na 

aprendizagem dos seus alunos, pois como trabalhado no Capitulo 1, a autonomia 

e a reflexão na ação por partes dos futuros professores, é fundamental para atingir 

o objetivo final do professor que é ensinar. 

 

 

2.3         – Produção de Significados para Álgebra Linear 

            O Interesse em pesquisar especificamente a disciplina de Álgebra Linear 

surgiu ao longo do processo de formação na graduação além das vivencias em 

salas de aulas decorrentes da disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino. A partir 

daí, iniciou-se analises das características deste curso na Universidade, discutindo 

com alunos e professores, revisando a literatura disponível que abrangia está 

temática, alcançando também pesquisadores que trabalhavam com as Teorias de 

Campos Conceituais de Vergnaud que é utilizado nesta pesquisa. 

            Para iniciar está temática, é preciso se salientar diante a alguns fatos: é 

destacado em primeiro lugar a necessidade de as Universidades disponibilizarem 

turmas formadas apenas por alunos de um mesmo curso permitindo que o 

professor possa realizar seu trabalho de forma mais produtiva afim de atingir os 

seus objetivos. Outro fato fundamental o qual se deve permear é que as ementas, 

em especial à de Álgebra Linear, é de fato muito extensa para ser cumprida em um 

único semestre com um número determinado de quantidades de aulas semanais. 

Pode-se, portanto, notar que as questões relacionadas com o ensino e 
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aprendizagem abrangem também fatores externos, aqueles os quais não está 

vinculado diretamente com a didática e organização da disciplina. 

            Baseado nessas características e na situação problema abarcada durante 

essa pesquisa, os conceitos e teorias aprendidos durante a disciplina assim como 

aplicação de técnicas, realização de cálculos e memorização de Teoremas não é 

suficiente para que o professor de matemática possa atingir seus objetivos em sala 

de aula e neste aspecto: 

 

A operacionalidade de um conceito deve ser experimentada por meio de 
situações variadas, e o investigador deve analisar uma grande variedade 
de condutas e de esquemas para compreender sua consistência, do ponto 
de vista cognitivo (VERGNAUD, 1990, p. 7). 
 
 

            Além do mais, Paiva destaca que:  

 
 

[...] saber por que se ensina, para que se ensina, para quem e como se 
ensina é essencial ao fazer em sala de aula. O professor precisa estar em 
constante formação e processo de reflexão sobre seus objetivos e sobre 
a consequência de seu ensino durante sua formação, na qual ele é o 
protagonista, assumindo a responsabilidade por seu próprio 
desenvolvimento profissional (2008, p. 92). 
 
 

            Nesse sentido, a Álgebra Linear permeia os primeiros passos da abstração 

no currículo de graduação em Matemática, e quando essas teorias não são 

apresentadas de forma clara e expressivas transformam as experiências com o 

conteúdo meramente frustrantes. Desse modo, um futuro professor que vivência 

essas circunstâncias, não conseguem trabalhar de forma clara e precisa com a 

ementa na escola básica. Assim, 

[..] tanto o ensino como a aprendizagem da Álgebra Linear a nível de 
terceiro grau são quase que universalmente considerados uma 
experiência frustrante. A Álgebra Linear é geralmente o primeiro curso em 
que os estudantes têm contato com uma teoria matemática madura, 
edificada sistematicamente de baixo pra cima, com toda a sua 
preocupação exagerada de tornar as suposições explícitas, justificando 
afirmações por referências às definições e a fatos já provados. (HILLEL & 
SIERPINSKA apud SILVA, 1997, p.3) 
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            Nesta linha, teceremos algumas considerações sobre essa temática. Será 

analisado um dos conteúdos mais representativos entre a Álgebra Linear e o Ensino 

Básico, Matrizes que, na maioria das vezes, é visto sobre um mesmo olhar para 

ambos os níveis de ensino. Será utilizado como base, um livro comum de Álgebra 

Linear que faz parte da bibliografia indicado pelo curso. Nesse aspecto, é preciso 

analisar se o conteúdo apresentado e visto de forma com que o aluno, tanto aquele 

que já viu Matrizes no Ensino Médio assim como aqueles que não viram, possa 

alcançar um nível significativo de entendimento e que futuramente esteja aplicando-

o de forma clara e coerente em suas turmas. Vale ressaltar que não só a bibliografia 

do curso dá sentido e significado para o embasamento teórico e epistemológico do 

conteúdo. Juntamente com as referências, cabe ao professor das turmas de 

Álgebra Linear fazer conexões dos conteúdos abordados, com o real objetivo e foco 

do curso de Licenciatura em Matemática, o qual é lecionar no Ensino Básico. Diante 

disso, Pimenta comenta que: 

 
O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se as ciências da educação 
deixarem de partir de diferentes saberes constituídos e começarem a 
tomar a prática dos formados como o ponto de partida (e de chegada). 
Trata-se, portanto, de reinventar os saberes pedagógicos a partir da 
prática social da educação (PIMENTA, 1999, p. 25). 
 

                     

Quadro 5 

Definição 

            Uma matriz 𝐴 sobre um corpo 𝐾 ou, simplesmente, uma matriz 𝐴 (quando 

𝐾 estiver subentendido) é uma tabela retangular de escalares, costumeiramente 

apresentada no formato seguinte: 

 

 

As linhas de uma tal matriz 𝐴 são as 𝑚 linhas horizontais de escalares dadas por 
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e as colunas de A são as 𝑛 listas verticais de escalares dadas por 

 

 

 
 
 
 

Observe que o elemento aij, denominado ij-ésima entrada, ou elemento, aparece 

na linha i e na coluna j. Em geral, denotamos uma tal matriz simplesmente 

escrevendo 𝐴 = [aij].  

 

            Dizemos que uma matriz com 𝑚 linhas e 𝑛 colunas é uma matriz 𝑚 por 𝑛, 

que escrevemos  𝑚 × 𝑛. O par de números 𝑚 e 𝑛 é dito o tamanho da matriz. 

Duas matrizes 𝐴 𝑒 𝐵 são iguais, e escrevemos 𝐴 = 𝐵, se ambas tiverem o mesmo 

tamanho e se as entradas correspondentes forem iguais. Assim, a igualdade de 

duas matrizes é equivalente a um sistema de 𝑚𝑛  igualdades, uma para cada par 

de entradas correspondentes. 

 

           Uma matriz com apenas uma linha é denominada matriz linha, ou vetor 

linha, e uma matriz com apenas uma coluna é denominada matriz coluna, ou 

vetor coluna. Dizemos que uma matriz que tem todas as entradas nulas é uma 

matriz nula ou matriz zero, sendo denotada por 0.  

 

           As matrizes com todas as entradas dadas por números reais são ditas 

matrizes reais, ou matrizes sobre 𝑹. Analogamente, as matrizes com todas as 

entradas dadas por números complexos são ditas matrizes complexas, ou 

matrizes sobre 𝑪.  

 

Fonte: LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear, Coleção Schaum, Bookman. 2011 

 

           Ao verificar o trecho apresentado no ‘’Quadro 5’’, é discutido o excesso de 

formalidade, uma matemática sendo apresentada diferente daquela o qual o aluno 

foi submetido durante todo o seu processo de formação. É necessário que o 

professor, para o desenvolvimento do pensamento matemático, leve em conta a 

bagagem que seus alunos trazem dos ciclos anteriores, dessa forma os alunos 
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conseguem começar a desenvolver a própria capacidade para construir os seus 

conhecimentos matemáticos. Se o aluno não teve acesso a noção de matrizes ou 

caso tenha tido, mas foi visto sem um determinado simbolismo no conteúdo é de 

fato que uma abordagem como tratada no trecho retirado do livro de Lipschutz, não 

trará nenhum resultado tanto sobre suas questões epistemológica quanto referente 

a teoria matemática envolvida. Nesse sentido, além da importância do trabalho que 

vai ser realizado pelo professor da classe, é necessário entender a matemática que 

o futuro professor está acostumado a trabalhar. Moreira (2004) retrata que: 

 
 

“A matemática acadêmica, predominante nos cursos de licenciatura, 
distancia os futuros professores dos modos próprios de crianças e jovens 
da escola básica fazerem matemática, de mobilizá-la e comunicá-la, 
sendo essa uma etapa fundamental à formação matemática dos alunos.” 
 
 

           Desse modo, discretamente, a supervalorização do saber acadêmico na sua 

forma abstrata em confronto com as formas que o conhecimento matemático é 

adquirido no processo de aprendizagem se torna um problema permanente, visto 

que muitos alunos não tiveram contato com os conhecimentos básicos de muitas 

matérias como por exemplo, Matrizes e Determinantes, e nessa linha, a partir do 

pressuposto que os alunos já deveriam trazer esses assuntos em sua bagagem, se 

reforça a ideia de que o saber docente não é composto de saberes de diferentes 

naturezas, somente aquele que diz respeito aos conhecimentos formais e 

científicos. Todavia tais questões não se trata da desvalorização dos 

conhecimentos acadêmicos bem como a sua importância, mas sim de reconhecer 

a necessidade de o docente desenvolver um repertório de estratégias e recursos 

vinculados ao processo de construção escolar do saber matemático.  

           Para Ausubel (1968, p.37-41, tradução nossa) no processo de ensino e 

aprendizagem significativa  é necessário a correlação entre  três pressupostos: “(i) 

que o material a ser aprendido seja potencialmente significativo; (ii) que exista uma 

estrutura cognitiva já existente, com subsunções apropriado; (iii) que o estudante 

tenha predisposição para aprender”. Nesse sentido, não é suficiente apenas 

apresentar ao aluno um material de excelência ou que possua destaque nas 

bibliografias de referência, é fundamental que haja uma apresentação de 

problemas bem como atividades potencialmente significativas à área de atuação de 
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formação do estudante, para que além dos itens (i) e (ii), o (iii) pressuposto possa 

ser favorecido. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

3 Pesquisa de Campo 

 

3.1- Metodologia da Pesquisa 

           Após a realização do estudo de todo material teórico e suas referências, o autor como 

parte desta pesquisa, procurou analisar seus questionamentos e dar veracidade a sua 

investigação buscando compreender os significados e opiniões a respeito da configuração 

das propostas didáticas durante o processo de formação com alunos da Universidade 

Federal Fluminense os quais possuem matricula no curso de Licenciatura em Matemática 

da unidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro. 

            Nesse aspecto, foi elaborado um Questionário com 12 perguntas em uma 

amostra de 64 alunos o qual, sobre uma metodologia qualitativa, as respectivas 

respostas servirão como base. Nesta visão, esta pesquisa caracteriza-se por uma 

abordagem no sentido proposto por (BOGDAN & BIKLEN, p.47, 1994) que é 

dividida em cinco características: 

 

 
 
1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador o instrumento principal: Os investigadores 
inserem-se e despendem grandes quantidades de tempo em escolas, 
famílias, bairros e outros locais tentando elucidar questões educativas.                                
 2) A investigação qualitativa é descritiva: Os dados recolhidos são em 
forma de palavras e imagens e não de números. Os resultados escritos da 
investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e 
substanciar a apresentação.       
3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos: Como é que as pessoas 
negoceiam significados? Como é que as pessoas começaram a utilizar 
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certos rótulos? Como é que determinadas noções começaram a fazer 
parte daquilo que consideramos ser o senso comum?                                              
4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma 
indutiva: as abstrações são construídas de à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos se vão agrupando.                                                                                     
5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa: Os 
investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão 
interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. 
 
 

            Cabe assinalar também que,  para os fins deste trabalho, o presente  objetivo 

é  propor  nesta pesquisa que um curso no qual se tem consciência de que a prática 

estará influenciando os alunos (sujeitos de pesquisa), será influenciada 

significativamente pelos pressupostos teórico-epistemológicos, discutidos 

anteriormente, os quais contribuirão no desenvolvimento de uma prática propícia à 

reflexão sobre a as atribuições das atividades docentes. 

 

3.2 - Formulário de Pesquisa 

            Os itens do questionário foram construídos a partir dos resultados das 

leituras realizadas ao longo do processo de formação, e principalmente, do 

referencial teórico construído. Quanto aos aportes metodológicos para construção 

do questionário, foram utilizados os uma metodologia qualitativa. No quadro abaixo 

será apresentado todas as perguntas realizadas no formulário para os alunos de 

graduação da Universidade Federal Fluminense. Cabe ressaltar que não havia 

nenhuma restrição quanto ao nível de maturidade matemática bem quanto a carga 

horária já cursada para realização das respostas. 

Quadro 6 

Número da 
Questão 

 

1 

Durante seu ensino Médio, você estudou em escola 

() Pública 

() Particular 

() Ambas 

2 
Em que ano você ingressou na Universidade Federal 

Fluminense 
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3 

Durante seu período no Ensino Médio, seu professor de 

Matemática abordou o conteúdo de Matrizes, Determinantes, 

Sistemas Lineares... com alguma metodologia diferentes 

(jogos, atividades usando Tecnologia...)? Caso afirmativo, 

comente sobre. 

4 

Você já cursou alguma das disciplinas de Álgebra Linear? 

() Sim 

() Não 

5 

Caso tenha cursado a disciplina de Álgebra Linear, como foi a 

metodologia de ensino do professor(a) em sala de aula? 

Justifique. 

6 

Na Graduação, você já se deparou com alguma proposta de 

atividade para o ensino de Matrizes, Determinantes e 

conteúdo da disciplina de Álgebra Linear que possam te dar 

suporte para lecionar no Ensino Básico? Justifique. 

7 

Alguma disciplina de educação, durante seu processo de 

formação, mobilizou para o ensino de conteúdos ligado 

Álgebra Linear? Justifique. 

8 
Alguma vez durante o curso, foi-lhe informado o porquê de se 

aprender Álgebra Linear?  Justifique. 

9 

Além da disciplina de Álgebra Linear alguma outra disciplina, 

durante o curso, fez o uso de algum conteúdo da ementa de 

Álgebra Linear direcionada para o Ensino Básico? 

10 

Durante sua formação na graduação, você se deparou com 

algum professor da disciplina de Álgebra Linear (ou de alguma 

outra disciplina que possuem alguns tópicos da ementa de 

Álgebra Linear) que se preocupou com abordagens para o 

Ensino Básico? Justifique. 

11 

Em suas leituras e referências, você já se deparou com algum 

livro, artigo, jornais, revistas etc... que trabalhem com ensino 

de Álgebra Linear nas turmas de Licenciatura em Matemática? 

12 
E sobre metodologias como, jogos, atividades 

extracurriculares, vídeos, animações que ensinem Matrizes, 
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Determinantes, Espaços, Sistemas, etc. Já se deparou com 

algum meio que trabalhe com essas propostas?  

13 

Vocês teriam interesse em aprender novas metodologias e 

didáticas para um melhor aproveitamento dos conteúdos de 

Álgebra Linear para sala de aula? 

() Sim                     () Não 

           

 

           Neste formulário, a construção das perguntas foi preparada de tal maneira 

que tanto os alunos com um certo grau de maturidade matemática que já passaram 

pelas disciplinas de Álgebra Linear quanto as disciplinas de Educação possam 

responder assim como os alunos ingressantes no início da graduação. Desta forma, 

além de analisar como está se dando o processo de ensino e aprendizagem e as 

propostas didáticas durante o processo de formação dos futuros professores, 

também será possível analisar em suas recentes experiências, através dos alunos 

que estão vindo do ensino básico, o surgimento e veracidade de todas estás 

problemáticas para com a disciplina. 

           Fazendo uma breve análise dos significados e ideais por trás de cada 

questionamento temos, em uma primeira instância, que assimilar como vem se dando o 

ensino tanto na escola pública quanto nas escolas particulares e isso é uma tarefa  

fundamental, pois é necessário entender se há alguma espécie de distanciamento dos 

conteúdos abordados entre essa duas redes de ensino. Nesse sentido, saber a origem dos 

alunos entrevistados é fundamental para tecer considerações acerca de como os 

Conteúdos relacionados a Álgebra Linear estão sendo abordados. 

           Sequencialmente, garantir uma variabilidade no tempo de formação dos 

alunos também é algo crucial para dar uma maior transparência nos dados das 

pesquisas, visto que o tema abordado neste texto é algo que ocorre durante todo o 

tempo de formação dos futuros professores de onde vem  a necessidade de 

compreender os problemas abarcados nos seus diversos níveis de conhecimento 

e de tempo na universidade. 

           As demais perguntas presentes no formulário tem como finalidade tentar 

compreender como as atuais metodologias de ensino da disciplina de AL e de 
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outras que abarcam conteúdos semelhantes da ementa assim como as disciplinas 

de educação, estão levando em questão o ensino e aprendizagem significativa, 

além de tentar compreender se de fato, existe algum aspecto que diferencie a 

disciplina ofertada na Licenciatura dos demais curso de Graduação. É importante 

também destacar que, durante a formação, a grande maioria dos alunos são 

expostos a oportunidades de realização de atividades extracurriculares como, por 

exemplo, mini cursos, programas de extensão, iniciação cientifica e muitos outros. 

Neste aspecto, analisar se os entrevistados tiveram contato com tais atividades é 

essencial, visto que, é nessa dinâmica que a grande maioria dos alunos se 

aproximam mais das realidades vividas em sala de aula. Para ratificar essa 

informação, Domingo Fernandes (2011) destaca que:   

 
 

“Os programas de formação inicial de professores devem criar 
oportunidades para que os futuros professores possam analisar e refletir 
acerca das especificidades que permeiam à docência; suas concepções 
acerca da disciplina que irá ensinar, o ensino, a educação em geral, a 
aprendizagem e a própria escola.” 
 
 

           Assim, analisar se os alunos já se depararam com metodologias, das mais 

diversificadas, referente a conteúdos de AL como, por exemplo, Matrizes, Sistemas 

Lineares, é demasiadamente importante, pois nos outros segmentos da matemática 

como o Cálculo e a Geometria, atualmente possuem uma ampla área de estudo a 

respeito das suas propostas didáticas. 

 

3.3  - Análise dos Dados 

           Como expressado acima, sobre o ponto de vista de abordagens qualitativas 

trazidas por BOGDAN & BIKLEN (2010) analisaremos as respectivas respostas do 

formulário aplicado em uma amostra de 63 alunos do curso de Graduação de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal Fluminense. Destacamos 

alguns detalhes sobre o espaço amostral levantado: 

1. Participaram da Pesquisa 63 alunos. Dentre esses 4 se tornaram inaptos para 

análise dos resultados, pois não satisfizeram as condições iniciais para 

participação do formulário.  

Observação: 1 desses 4 alunos não pertencia ao curso de graduação em 
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Licenciatura, com isso foi desconsiderado suas respostas, e os outros 3 eram 

ingressantes de 2020.1, período que não teve início devido a atual condição de 

Pandemia decretando pelo Organização Mundial da Saúde; 

2. Para fins Gerais, foram considerados a participação de um total de 59 alunos. 

3. Dentre os 59 alunos participantes, 3 já possuíam formação concluída pela 

Universidade Federal Fluminense, o que não traria nenhuma problemática para 

os fins da pesquisa. 

4. Para análise final, destacamos que essa pesquisa formaliza suas conclusões 

para o seu Universo de Pesquisa. 

           Para esta análise, retifico algumas noções trazidas por Bogdan & Biklen 

(1994, pág. 51) como: 

 
 

“Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos 
que lhes permitem tomar em considerações as experiencias e pontos de 
vistas do informador. O processo de condução de investigação qualitativa 
reflete uma espécie de diálogo entre investigadores e os respectivos 
sujeitos, dados estes a serem abordados por aqueles de uma forma 
neutra.” 

 
 

           Além disso, os investigadores qualitativos:  

 
 

[...] têm um plano, seria enganador negar tal facto. A forma como 
procedem é baseada em hipóteses teóricas (que o significado e o 
processo são cruciais: na compreensão do comportamento humano; que 
os dados descritivos representam o matéria mais importante a recolher e 
que a análise de tipo indutivo é a mais eficaz) e nas tradições dó recolha 
de dados (tais como a observação participante, a entrevista não 
estruturada e a análise( de documentos). Estas fornecem os parâmetros, 
as ferramentas e uma orientação gera para os passos seguintes. Não se 
trata de negar a existência do plano, mas em investigação qualitativa trata-
se de um plano flexível. Os investigadores qualitativos partem para um 
estudo munidos dos seus conhecimentos e da sua experiência, com 
hipóteses formuladas com o único objectivo de serem modificadas e 
reformuladas à medida que vão avançando. Bogdan & Biklen (1994, pág. 
84) 
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           Para início da análise, levamos em consideração sobre o tipo de rede de 

ensino dos alunos entrevistados. Obtemos os seguintes resultados: 

Gráfico 1 

 

           Sabemos que hoje em dia, por mais que a base comum curricular nivele um 

grau de ensino e aprendizado do aluno, existe algumas diferenças dadas pelos 

tipos de rede de ensino, bem como a localização de cada unidade. Este fato é 

essencial para a análise da pesquisa, pois é nele que conseguiremos observar de 

forma mais ampla, como se dá as didáticas e metodologias de aula dos professores 

de matemática. 

           Em uma segunda análise, foi organizado também o ano de ingresso dos 

alunos na Graduação. Tal informação se torna importante, pois no ano de 2018 

entrou em vigor a nova proposta de currículo para o curso de Graduação em 

Matemática Licenciatura, e nesses novos moldes, houveram mudanças 

significativas em relação a formação do futuro professor de matemática. 

Ressaltamos que como estas mudanças são recentes, ainda não é possível uma 

conclusão significativa a respeito das propostas do novo currículo. Para os fins 

desta pesquisa, foi levado em conta os conteúdos abordados nas ementas da 

disciplina de Álgebra Linear 1 e 2 cuja relação segue em Anexo. Pontuamos 

também que analisar a influência e propostas do novo currículo no curso está além 

das questões investigativas desta produção.  

61%

34%

5%

Tipo de rede de ensino

Rede Pública Rede Particular Ambas
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           Dito isto, analisaremos se houve algum significado construtivo na elaboração 

da disciplina de Álgebra Linear e também sobre a formação dos alunos que estão 

sobre os moldes do currículo Antigo. Destacamos perante as respostas recebidas 

do formulário que, ainda não há um movimento de ressignificação da ementa, e que 

os alunos, mesmo os que cursaram as disciplinas do novo currículo, ainda passam 

por dificuldades epistemológicas em algumas matérias pertencentes a trajetória 

estudantil dos discentes de Licenciatura em Matemática. Segue abaixo, um quadro 

demonstrativo a respeito do ano de ingresso dos alunos. 

     

Quadro 7 

 

 

       Seguindo essa linha, obtivemos que dentre os 59 alunos que fizeram parte da 

pesquisa, apenas 1 aluno, durante sua trajetória no Ensino Básico, disse ter 

aprendido as questões ligadas a AL utilizando uma abordagem diferente, a saber, 

foi utilizado o jogo de batalha naval para introdução de Matrizes. Destacamos 

também, que dentre essa amostra, 10 alunos não tiveram este conteúdo e 2 

constataram ter ficado, um período de tempo, sem professor de matemática. 

           Como tratado durante o texto, é destacado duas palavras que os alunos 

utilizaram para descrever suas experiências no Ensino Básico dentre elas – 

Tradicional e Expositiva – e perante a pesquisa, quando tratamos sobre a 

metodologia utilizada pelos professores Universitários para apresentação da 

Ano de Ingresso na 
Universidade 

Quantidade de 
alunos 

Porcentagem de aluno em 
relação ao total 

2007 1 2% 

2010 2 3% 

2011 2 3% 

2012 5 8% 

2013 3 5% 

2014 4 7% 

2015 11 19% 

2016 15 25% 

2017 12 20% 

2018 4 7% 

Total de alunos 59 100% 
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ementa de AL, novamente os alunos utilizam essas duas palavras para descrever 

tal fato. Recortamos dois comentários de alunos que embarcam nesta linha que 

são:  

 
 

1) “O ensino foi de modo tradicional. Na Álgebra Linear 1 com provas (p1, 
p2). Na Álgebra Linear 2 com prova (p1), lista de exercícios e com trabalho 
de apresentação de uma questão (p2).” 
2) “Teórica e maçante. Porém com aulas de resolução de exercícios. Mas 
nada prático.” (Entrevistados)1 
 
 

           E nesta visão, a partir desses dois relatos, surge questionamentos referente 

há como estruturado estão os conteúdos vistos na disciplina que garanta que estes 

alunos, em sua prática na sala de aula, tenha uma base sólida e fortificada para 

transparecer e dar sentido a matemática na escola básica. Cabe também destacar 

que durante a análise das respostas do questionário, apenas 1 aluno destacou que 

viu, durante a disciplina de AL mobilizações que o professor fez para propostas de 

aplicação dos conteúdos que estavam trabalhando e que na amostra de 59 alunos, 

apenas 5 se familiarizaram com alguma proposta, seja ela um jogo ou uma 

atividade com uso de tecnologia, os quais se deram por meio exercícios 

extracurriculares, ou seja, com dinâmicas não pertencente a ementa do curso seja 

um Programa de Iniciação à Docência ou um Programa de Extensão. 

           Entender o significado do que se está aprendendo e para que é um fator 

deveras importante para com o trato pedagógico entre o aluno e o professor. 

Mamede Neves também destaca a importância de entender melhor o seu aluno, 

pois além de facilitar os ensinamentos, é trabalhado também a questão de traçar 

as linhas teóricas e metodológicas mais adequadas para à futura realidade do 

professor de matemática, a sala de aula. Nesse aspecto é destacado que:  

 

 
É imprescindível que os professores sintam a necessidade de buscar 
meios de compreender o que se passa na sala de aula. Conhecer nossos 
alunos torna-se, portanto, fundamental para a didática atual. É somente 
através desse conhecimento que o professor pode ajudar seus alunos a 
construírem seus conhecimentos, atuando na zona-de-desenvolvimento 
proximal onde o aluno tem conhecimentos frágeis, mas já presentes e 
implícitos.(MAMEDE-NEVES,1999 CD-ROM) 

 
1 Informação dada pelo formulário de pesquisa respondido por Alunos do curso de Graduação em 
Matemática da Universidade Federal Fluminense. 
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           Visto isso, entender o significado da presença da Álgebra Linear no currículo 

de formação do professor de Matemática bem como seus objetivos e seus 

significados se torna fundamental para o desenvolvimento da sua didática. 

Aparentemente, diante das respostas dos alunos que fizeram parte da pesquisa, 5 

deles entenderam como objetivo de disciplina de AL como sendo fundamental 

apenas para entendimento de matérias futuras, cujo foco está na matemática pura, 

como por exemplo Equações Diferenciais e até mesmo os Cálculos. Dessa mesma 

amostra de 59 alunos, 7 conseguiram expressar um pouco sobre a presença de 

conteúdo, como Matrizes e Sistema Lineares, na vida cotidiano dos mesmos. 

 

           Além do mais, nessa mesma linha, dentro os 59 alunos, 6 alunos citaram 

que esse entendimento foi graças a professores que durante a graduação, 

instigaram essa visão e esse conhecimento neles, sendo eles professores que 

lecionam matérias de Matemática e os outros 3 professores da área de disciplinas 

de Educação que estão presentes no currículo. 

           Para fim da análise, é relevante ressaltar que nessa amostra de 59 alunos, 

durante sua vida academia, 11 alunos disseram ter se deparado com referências 

sobre o Ensino de Álgebra Linear, aproximadamente 18,64% dos alunos. Dentre 

essas referências, se enquadram artigos, livros, atividades práticas, jogos, vídeos, 

animações etc. Diante disso, 100% dos alunos pertencentes ao espaço amostral 

da pesquisa se mostraram interessados em aprender mais sobre novas 

metodologias, buscar e investigar mais sobre essas referências, para que possam 

aperfeiçoar suas didáticas referentes a conteúdos de Álgebra Linear. 
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Considerações Finais 

 

           A partir dos referenciais teóricos e da amostra que fizeram parte desta 

pesquisa,  podemos notar que o atual trabalho que está sendo realizado nas 

disciplinas de Álgebra Linear e das demais ao longo do currículo ainda não está 

sendo suficiente para que o futuro professor de matemática alcance um nível 

satisfatório do significado deste conteúdo para sua formação. Machado (2014, p. 

27) destaca em seu livro que: 

“Alguns afirmam que as dificuldades resultam de certas características 
intrínsecas da matemática. Sendo um tema que envolve constantemente 
o recurso a abstrações, ela exigiria de seus aprendizes e praticantes 
algumas aptidões peculiares, inatas. Outros pretendem que a origem dos 
problemas é de natureza didática, estando associada a metodologias hoje 
inadequadas. O que se observa, no entanto, é que muitas das novas 
tecnologias representam apenas modificações periféricas nas práticas 
tradicionais, revestidas de uma linguagem mais atraente. Há quem culpe 
os currículos, acusando sua insuficiente atualização, que conduziria a uma 
cristalização dos conteúdos apresentados. Porém, as sucessivas 
propostas curriculares, nos mais diferentes países, não têm sido 
suficientes para alterar o panorama.” 

 

           E nesse aspecto, é importante destacar que muitos alunos chegam no nível 

superior com conteúdo defasados em matemática que fizeram parte de sua 

formação no Ensino Básico, um ensino superficial, com pouco sentido, apenas para 

a aprovação escolar. Com isso, ao ingressar em um curso de graduação, enfrentam 

diferentes situações com metodologias que enfatizaram esta prática sem 

apresentar um significado epistemológico sobre o porquê estar aprendendo ou para 

que, transformando cada vez mais este ciclo em compreensões que em suma, são 

demasiadamente problemáticas. Para solidificar este assunto, uma das respostas 

obtidas na análise do formulário constrói favoravelmente está ideia que é 

expressada a seguir:   

Cursei a disciplina várias vezes e todos os professores tiveram a mesma 
metodologia, tive uma dificuldade na questão epistemológica da disciplina 
e principalmente em entender o que o professor queria ensinar. A maioria 
dos professores que ensinam Álgebra Linear pensam que já temos uma 
base boa de demonstrações, matrizes e operações de matrizes. É um 
engano enorme! Pior que isso, quando percebem que não há essa base 
não buscam uma metodologia ou outra abordagem, continuam de forma 
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análoga, mesmo que isso signifique um alto índice de reprovação da turma 
e um “finge que eu te ensino e finja que você aprende.” (Entrevistado)2 

 

           Deste modo, é notável que ainda existe um baixo movimento, bem como 

poucos estudos, a respeito  de metodologias para o ensino de Matrizes, 

Determinante, Sistemas Lineares e entre outros conteúdos da ementa de Álgebra 

Linear, ao passo que os alunos de Licenciatura em Matemática diz sentir falta dessa 

relação entre graduação e pratica do professor.           Assim, é visível que ainda 

não há um fator diferencial entre a Álgebra Linear vista no curso de Licenciatura em 

Matemática com as ofertadas nos demais curso. 

            Destacamos novamente que as respostas desta pesquisa revelam que 

existe um movimento preocupante quanto aos significados de alguns conteúdos 

apresentados no currículo para com a futura profissão do professor de Matemática, 

mas de forma geral, este assunto ainda demanda de muitas pesquisas, assim como 

muitas reflexões e diálogos. 

            Por fim, Encerro este trabalho, esperando que os temas aqui abordados 

possam, contribuir de alguma forma com futuras reflexões acerca dessas 

abordagens que  é mostrado de grande interesse para os alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática e que possibilitará cada vez mais que os mesmos 

possam refletir e ressignificar sua didáticas, possibilitando que, em suas práticas, 

mostrem o quão belo e gigantesco é a Matemática. 

 

“Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar.” 

(Sócrates) 

 

 

 

 
2 Informação dada pelo formulário de pesquisa respondido por Alunos do curso de Graduação em 
Matemática da Universidade Federal Fluminence. 
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Anexo 1 

Ementa Álgebra Linear 1 
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Anexo 2 

Ementa Álgebra Linear 2
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